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Notulen ALV Overleg Studieverenigingen   

Datum, tijd: 25 juni 2015, 15:30 

Locatie: Cr 2H    

 

Aanwezigheidslijst   

Naam Vereniging 

Kevin Heubach OSb 

Pim Willems OSb 

Wouter Deenik OSb 

Edo Kant OSb 

Carmen Smeenk OSb 

Vincent Hommersen Osb 

Fabian Klaster Communiqué 

Ismay Baks Communiqué (kb) 

Bo Verhoef kOSb & Communiqué 

Sander Bokkum I.C.T.S.V. Inter-Actief (kb) 

Rien Heuver I.C.T.S.V. Inter-Actief 

Stijn van Winsen Ureka 

Ben Sawaryn S.V. Paradoks 

Chérise Hélant Muller S.V. Paradoks 

Kira Oberschmidt Dimensie (kb) 

Nathalie ten Cate Dimensie (kb) 

Maschja Baas Dimensie 

Tess Peltenburg Stress 

Wouter Rietveld Stress 

Mara Mooij S.V. Sirius (kb) 

Janneke Hendriks S.V. Sirius 

Mickey Derks E.T.S.V. Scintilla 

Roel Mentink E.T.S.V. Scintilla 

Rachel Mollink W.S.G. Isaac Newton 

Cas Hollaar W.S.G. Isaac Newton 

Dennis Swart W.S.G. Abacus 

Tariq Bontekoe W.S.G. Abacus (kb) 

Maarten Assendorp S.V.A.T. Astatine 

Jeroen Minnema S.V.A.T. Astatine 

Laura Koot Student Union 

Mark Swanenberg S.G. Deadalus 

Anne Hofman ConcepT 

Hidde Kats ConcepT 

Dirk van Teijlingen C.T.S.G. Alembic 

Cas Keizers C.T.S.G. Alembic 

Claudia Westerveld S.A. Proto (kb) 

Beerend Gerats S.A. Proto 
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1. Opening 

Kevin opent de ALV om 15.37 uur . 

2. Vaststellen agenda 

-Rien geeft aan dat het actiepunt van Laura ontbreekt. 

-Ben wil graag een puntje aan de agenda toevoegen, namelijk de beurzenverdeling. Dit wordt 

punt 6 

3. Mededelingen 

a. OS-bestuur 

i. EWI afgevaardigde gevonden: Beerend Gerats. 

ii. De nieuwe website van het OS staat online. We hebben al wat feedback 

gehad, hiervoor bedankt. Wanneer er nog meer opmerkingen zijn hoort het 

bestuur dit graag.  

iii. Kick-in activisme lunch zal plaatsvinden tijdens de Kick-In, daar zoeken we 5 

tot 10 mensen voor. Zaterdag 22 augustus. Tijdens deze lunch mag je dan 

gaan praten met de nieuwe studenten en vertellen wat activisme inhoudt en 

waarom het leuk is. Mocht je er interesse in hebben: jijzelf, bestuursleden, 

leden of andere mensen, geef je vooral bij ons op. 

AP alle verenigingen: mensen vinden voor Kick-In activisme lunch. 

iv. BBQ aanmeldingen. Meeste zijn binnen, van enkele mist nog. Nu alleen 

Arago nog. 

v. IVA cursussen gepland 15 september Engels, 16 september Nederlands. 

Inschrijven via Excel-sheet 

vi. Volgende ALV is op 3 september, dit zal de wissel-ALV zijn. Constitutieborrel 

zal plaatsvinden op 22 september. 

b. OS-commissies 

i. KIOSK: er is een mailtje gestuurd vanuit de KIOSK naar alle verengingen, of 

alle verenigingen hierop willen reageren. 

AP alle verenigingen: reageren op de mail van de KIOSK 

c. Studieverenigingen 

i. Veel verenigingen hebben hun KB’er meegenomen 

d. Student Union 

i. De SU heeft een nieuwe prijs, de besturenprijs. Deze prijs zal op 24 

september worden uitgereikt aan 1 van de besturen van de UT. Hiervoor kun 

je een ander of je eigen bestuur opgeven. 

ii. Er kunnen nog steeds studenten worden aangemeld voor de activismeprijs.  

iii. 30 september zal de SU de dag voor de nieuwe bestuurder organiseren. 

Houdt deze vrij voor je bestuur of KB, want dit zal een nuttige dag zijn waarin 

allerlei informatie over de UT zal worden gegeven.  

e. Universiteitsraadpartijen 

i. Gisteren laatste bespreking van dit jaar met CvB gehad, Fobos is besproken, 

maar nog niet mee ingestemd.  

f. Andere aanwezigen 

 

4. Notulen 
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a. Notulen ALV d.d. 28 mei 2015 

i. Aanwezigheids. Bokkum moet Bakkem worden. Inter- 

1. Canstantijn > Constantijn. 

2. Daedalus is fout. 

ii. Pagina 2 

1. Sanne Bentum moet veranderd worden 

2. Ureka enquête is ook van de SU 

De uitslag hiervan is ondertussen bekend en zal rondgestuurd worden. 

AP Laura: doorsturen overzicht van de uitslagen van de TOM en 

activisme enquêtes 

3. We laten het over aan de kandi’s en nu kleine samenvatting er 

achteraan.  

4. Osb: functies toevoegen 

5. Resultaten, waar zijn die? Bij wvttk 

iii. Pagina 3 

1. Bokkum moet Bakkum worden. 

iv. Laatste pagina 

1. Rondvraag dingen aanpassen. 

 

b. Behandeling actiepunten 

AP Laura (SU) – Uitzoeken hoeveel BHV cursussen elke vereniging krijgt en of dit 
ergens opgeschreven staat.  

i. Laura heeft dit uitgezocht en in princpe kan je via de SU extra BHV aanvragen 

en dit kan dan 1 persoon per jaar, per vereniging. Dit is dus wanneer je aan 

BHV-cursussen die aangeboden worden door het evenementenbureau niet 

genoeg hebt. Hoeveel dit er precies zijn kun je navragen bij Jelmer. Mascha 

geeft hierbij aan dat hij dat Jelmer over het algemeen snel reageert op 

mailtjes en graag helpt. 

 

Stijn wil nog wat noemen over het mogelijk maken bij middel- en grootactivisme om 

deelcijfers van een module te laten staan. Hierover is gesproken met Ramses en het 

is nog onder voorbehoud, maar er lijkt hier een mogelijkheid voor te zijn. Dit zal dan 

waarschijnlijk betekenen dat wanneer studenten met de studieadviseur hiervoor een 

plan maken het laten staan van deelcijfers een mogelijkheid kan worden. Laura vult 

aan dat dit ook besproken is tijdens de UCO en dat het merendeel hier wel heel 

enthousiast over was. Fabian vraagt zich af op welke termijn dit zal zijn, waarop Stijn 

antwoord dat het waarschijnlijk niet om een centrale regel zal gaan maar dat het iets 

is wat decentraal gestimuleerd zal worden. Opleidingen moeten hier dan zelf mee 

om zien te gaan en studenten moeten hun studieadviseur en –directeur hier naar 

vragen. Hierbij vraagt Mascha zich af of opleidingen ertoe verplicht zullen worden. 

Het zal volgens Laura mogelijk gemaakt worden voor de opleidingen, maar mag 

officieel nu nog niet. Dat is iets wat makkelijke gemaakt moeten. Mascha geeft aan 

dat hun opleiding hierin vaak moeilijk doen en vraagt zich daarom af of de opleiding 

dit dan mogelijk moet maken of dat het aan hun zelf is. Laura geeft aan dat dit nog 
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een punt is, waarbij Stijn aanvult dat het wel echt in overleg met de studieadviseur 

moet. 

 

Bespreekpunten 

5. ICOS jaarplanning (ter informatie)  

(Stuknummer 20140201) 

Ben heeft 1 punt met betrekkingen tot het uitvoeren van het plan, namelijk of op basis van dit 

plan studieverenigingen verplicht doelen moeten gaan stellen met betrekking tot 

internationalisering. Hierop antwoord Kevin dat dit niet het geval is, verenigingen hoeven de 

genoemde dingen in het plan niet verplicht als doelen te stellen, het is iets wat ze als richtlijn 

kunnen gebruiken.  

 

Janneke vindt de structuur niet helemaal duidelijk. Er staan bijvoorbeeld bij stukken tekst een 

soort van doelen. Zoals bij netwerk staat monitor, verbeter en het opzetten van activiteiten 

en ergens anders staat promoot naar studieverenigingen. Maar het is voor mij niet duidelijk 

bij wie bepaalde doelen en/of taken liggen. Ik kan me voorstellen dat dit ene keer bij 

studieverenigingen ligt, terwijl het een andere keer juist bij een ICOS of SU zou moeten liggen.  

Vincent begrijpt haar punt en geeft aan dat het stuk niet heel erg gestructureerd is, wat 

vooral komt door het feit dat het ICOS overleg uit verschillende partijen bestaat, namelijk: 

studieverenigingen plus koepel plus SU. Maar de mate waarin internationalisering voorkomt 

verschilt gewoon heel erg. Daarom wilden ze veel praktijkvoorbeelden geven in dit document 

zodat studieverenigingen dit weten, zij dit eventueel in hun beleidsplan mee kunnen nemen 

en zodat het constant besproken kan worden in het ICOS overleg. Dus ten eerste is het een 

document om jullie over dit onderwerp na te laten denken en het mee te geven aan jullie 

kandi’s. Ten tweede is het iets wat zowel binnen jullie besturen als binnen het ICOS 

gemonitord moet worden. En met het oog op vision 2020 en de daarbij horende 

veranderingen is het de bedoeling dat er in de loop der jaren meer structuur aan het 

document wordt gegeven.  

 

Laura vindt op sommige punten het plan niet echt concreet, en oppert dat er misschien meer 

handvatten gegeven kunnen worden,  bijvoorbeeld in plaats van X% ook een cijfer. Kevin 

antwoordt hierop dat dit heel lastig is aangezien dit per vereniging verschilt. Volgens Vincent 

is dit iets wat in de loop der jaren wel gedaan kan worden, wanneer we cijfers gaan 

verzamelen en dit ook bijhouden. Daarvoor is dit document ook opgesteld, iets wat door de 

jaren heen gevuld kan worden met cijfers en doelen en uiteindelijk wel een concreter plan 

voor alle verenigingen kan zijn.  

 

6. Beurzen 

Ben heeft dit punt aangedragen omdat hij het eigenlijk heel erg raar vindt dat we geld van 

commissies weg wil gaan nemen om er zelf beter van te worden. Iedere bestuurder 1 beurs extra. 

Hij vraagt zich af waarom we niet gaan  compenseren in vorm van extra workshops aanbieden, 

meer ontplooiing omdat je er geld investeert. Of collegegeld vrij een jaar besturen. Ook vraagt hij 

zich af hoe dit zit met verenigingen van andere koepels, krijgen sportverenigingen naar 

verhouding meer beurzen? Kevin geeft aan dat dit allemaal is besproken de vorige keer, dat deze 

optie ons is aangeboden oor de SU. Het gaat erom waar je als verenging meer baat bij hebt, dat is 
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de vraag die je je moet stellen en hij hoop dat hij daarin de vorige keer duidelijk genoeg is 

geweest. Hij vraag zich af of het zinnig is om deze discussie weer te beginnen. Ben vraagt zich af 

wat de rest er van vindt.  

 

Beerend geeft aan om niet die discussie  te houden, maar wel over verdere ontwikkeling. Dit zou 

wel zeker toegevoegde waard hebben. Laura geeft aan dat het SU hier ook al mee bezig is, ze zijn 

aan het kijken naar functie specifieke trainingen. 

 

Ben vraagt om hoeveel beurzen het ook alweer ging. Kevin geeft aan dat 75 extra incidentele 

beurzen naar de besturen dan zullen gaan, wat inhoudt dat categorie 3 en 4 praktisch zullen 

verdwijnen.  

 

Cas H. Vraagt hoe dit dan zit met andere koepels. Die krijgen over het algemeen minder volgens 

Laura. Ze geeft aan dat het OS al veel meer krijgt en dat de verenigingen van de andere koepels 

ook gewoon beurzen moeten krijgen.Profilering is voor de universiteit voor zowel sport- als 

cultuurverengingen en studieverenigingen.  

 

Kevin geeft aan dat alles al op de schop genomen is en dat het er naar het idee van het OS beter 

uitziet. Beerend wil graag weten of dit ergens te zien is. Laura geeft aan dat het er nog niet 

helemaal door is, maar dat zij hem door zal sturen wanneer dit klaar is.  

AP Laura: Doorsturen vernieuwde beurzenverdeling 

 

Organisatorisch 

6. Charge KIOSK (ter goedkeuring)  

Charge: Ruben Groot Roessink, Claudia Westerveld, Niels Mendel en Eline van Daatselaar 

Geen bezwaar dus charge goedgekeurd. 
 

7. Charge BCC (ter goedkeuring) 

Charge: Arjan Staring, Dylan Ye en Anne Hofman 

Geen bezwaar dus charge goedgekeurd. 

 

Cas K vraagt zich af of het blijft bij deze 3 mensen, aangezien het wel erg weinig is. Kevin geeft aan 

dat er nog wel meer mensen gewenst zijn. Mascha vraagt zich af wat er gebeurt als dit niet het 

geval is, waarop Kevin antwoordt dat dit boekencontract iets is wat van belang is voor alle 

verenigingen en dat iedereen zich dus er dus ook van bewust moet zijn hoe belangrijk dit is. Het is 

de verantwoordelijkheid van de studieverenigingen dat er volgend jaar een nieuw contract ligt. 

Daarom is het echt van belang dat er wederom in alle verenigingen mensen na moeten gaan 

vragen of er nog mensen zijn die in deze commissie zouden willen plaatsnemen. 

 

Wouter geeft aan dat in de evaluatie van de vorige commissie, die uit 6 mensen bestond, aan 

wordt gegeven dat 6 mensen in de commissie te veel was. Aangezien in de huidige commissie 

Arjan niet altijd actief aanwezig kan zijn ivm afstuderen is een aantal van 5 mensen gewenst. Dit 

houdt in dat er du snog 2 mensen nodig zijn. 

 

8. W.V.T.T.K. 
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- 

9. Rondvraag  

Ben vraagt zich af welke verenigingen bezig zijn met kwesties rondom verhuizingen? 

Aangezien hij hier geruchten over heeft gehoord. Beerend geeft aan dat er plannen zijn 

geweest om met Proto naar het Technolab te gaan. Ook andere verenigingen zouden 

misschien verhuizen, maar dit ligt er nu niet meer. Mascha geeft aan dat deze geruchten 

vooral door het FB komen, die ook eerst Communiqué en Dimensie naar de Ravelijn wilden 

verplaatsen. Ook iets wat uiteindelijk niet doorging. Conclusie is dat op het moment er nog 

geen concrete plannen zijn bij verenigingen om te verhuizen.  

 

Hidde vraagt hoe de werkgroep van de studiereizen was vorige week vrijdag. Janneke 

antwoordt dat deze vorige week vrijdag voor de eerste keer was en dat ze het voor hebben 

gehad over dat wanneer de elective komt en het TOM onderwijs, welke problemen kunnen 

zich dan voordoen? Ze zullen gaan kijken naar dat de elective (die er sowieso komt) en  willen 

ervoor zorgen dat dan de  universiteit wel zorgt dat mensen die niet die minor volgen wel 

mee kunnen op studiereis. 

 

Fabian overweegt met Communiqué  om over te stappen naar nachtkelder + bolke willen 

mensen samenwerken om een feest te geven en contract opstellen. Hierover zal hij mensen 

contacten tijden de borrel.  

 

Bo geeft aan dat ze als kOSb graag input van de studieverenigingen hebben voor het 

beleidsplan? Dit mag gestuurd worden naar: bestuur@os.utwente.nl. 

AP alle verenigingen: eventuele input voor beleidsplan kOSb opsturen naar 

bestuur@os.utwente.nl 

 

 

Stijn wil als laatste iedereen bedanken voor het afgelopen jaar omdat dit zijn laatste OS ALV 

is. 

10. Resumé der actiepunten 

AP alle verenigingen: reageren op de mail van de KIOSK 

AP alle verenigingen: eventuele input voor beleidsplan kOSb opsturen naar 

bestuur@os.utwente.nl 

AP Laura: Doorsturen vernieuwde beurzenverdeling 

AP Laura: doorsturen overzicht van de uitslagen van de TOM en activisme enquêtes 

AP alle verenigingen: mensen vinden voor Kick-In activisme lunch. 

 

11. Sluiting 

Kevin sluit de ALV om 16.19 uur. 
 

mailto:bestuur@os.utwente.nl
mailto:bestuur@os.utwente.nl

